
 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2016/06/09 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2016/06/09 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2016/06/09 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 ze dne 9.6.2016 jehož předmětem je 

výměna zatahovacích dveří na sále kulturního domu, oprava hasičské zbrojnice a oprava místního 

rozhlasu, a které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2016/06/09 

 

Rada obce Rudoltice projednala zvýšení členského příspěvku do svazku obcí Lanškrounsko na částku 

35,- Kč za jednoho trvale žijícího obyvatele v členské obci.  

 

USNESENÍ č. RO/4/2016/06/09 

 
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí Smlouva o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě mezi paní L. P. bytem XXXX, rodné číslo XXXX a obcí, jejíž předmětem je vedení 

inženýrské sítě umístěné na služebném pozemku p.p.č. XXX, a která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2016/06/09 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí Smlouva o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě mezi spolkem TJ Sokol Rudoltice se sídlem Rudoltice čp. 64, 561 25 Rudoltice, IČO 

68244908 a obcí, jejíž předmětem je vedení inženýrské sítě umístěné na služebném pozemku p.p.č. 

2472/2, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2016/06/09 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby Pardubickým krajem 

IČ 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, PSČ 532 11, zastoupený na základě 

usnesení Rady Pardubického kraje č. R/1489/07 ze dne 10.5.20007 JUDr. Michalem Votřelem, MPA, 

vedoucím odboru majetkového, stavebního řádu a investic a Obcí Rudoltice, která se týká záměru 

realizovat stavbu „Rudoltice – chodník a splašková kanalizace, včetně přípojek podél komunikace 

III/31513“, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/7/2016/06/09 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi společností Roadmedic, s.r.o. se sídlem 

Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk zastoupenou jednatelem Přemyslem Stojaníkem, IČO 28586484 

a obcí,  jejíž předmětem je vytvoření nových povrchů komunikací v obci Rudoltice, a která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi společností Roadmedic, s.r.o. se sídlem 

Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk zastoupenou jednatelem Přemyslem Stojaníkem, IČO 28586484 



a obcí,  jejíž předmětem jsou opravy místních komunikací v obci Rudoltice, a která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/8/2016/06/09 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.10.2015 mezi panem 

Danielem Slavíkem bytem 561 64 Jablonné nad Orlicí, Lubník 714, IČ 88363813 a obcí,  jehož 

předmětem je úprava dodacích a platebních podmínek, a který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/9/2016/06/09 

 
Rada obce Rudoltice projednala návrh darovací smlouvy mezi obcí jako obdarovaným a Vratislavem 

Pecháčkem se sídlem Česká Třebová – Svinná 10, PSČ 560 02, IČO 61215147, jako dárcem, jejímž 

předmětem je finanční dar na pokrytí nákladů kulturních akcí pořádaných v obci Rudoltice v roce 2016 

ve výši 1.000,- Kč, a rozhodla její uzavření schválit. 

 

USNESENÍ č. RO/10/2016/06/09 

 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 2 v bytovém domě čp. 621 ze dne 

6.6.2016 a výpověď z nájmu bytu č. 11 v bytovém domě čp. 602 ze dne 1.6.2016. 

 

Rada obce Rudoltice projednala návrh dohody o splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně jedné, 

jako věřitelem a paní M. P., trvale bytem XXXX, na straně druhé, jako dlužníkem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada závazků dlužníka vůči věřiteli, které vznikly v 

souvislosti s nájmem a s odebíráním služeb poskytovaných ve spojení s užíváním bytu č. XXXX v 

bytovém domě čp. XXXX v obci Rudoltice a rozhodla její uzavření schválit. 

Rada obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 
 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 23.6.2016 od 19:00 hodin  

 

 

Mgr. Ivo Kolomý, v. r.                                              Jolana Kobzová, v. r.               

                            starosta                                                                    místostarostka                                                               

 

 

 


